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Ärende  Beslut/Åtgärd 
98 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.  

99 Utseende av justeringsperson Magnus Hultin väljs att jämte ordförande justera 
protokollet. 

100 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

101 Meddelanden  Ordförande informerar att beslutet i den 
pågående upphandlingen av system för digital 
salstentamen har överklagats till 
förvaltningsrätten. Detta kommer att försena 
processen med minst 4-6 månader. 

102 Datum för sammanträden vt 2021 

  

Datumen fastställs enligt nedan. 

Kl 13.00-17.00:  

28 januari 

3 mars 

29 mars 

4 maj 

9 juni 
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103 Revidering av kursplan 

CBRN- krisberedskap grunder 
(uppdragsutbildning) 

Henna Harinen presenterar ärendet. 

Nämnden beslutar att godkänna revidering av 
kursplan CBRN- krisberedskap grunder 
(uppdragsutbildning) 

104 Uppföljning från augusti-mötet 

•  E-hälsa 

• Arbetsgrupp ang IPL-vecka 

•  Lika villkor för studenter 

•  Arbetsgrupp ang 
programfinansiering 

• Kursvärderingar 

Ordförande sammanfattar nämndens 
strategimöte i augusti. 

• Nämnden diskuterar kring eventuell 
utveckling av ytterligare 
programgemensamma dagar kring 
interprofessionellt lärande.  

• Nämnden beslutar att alla program ska ta 
fram två eller tre tillfällen då IPL skulle 
kunna passa in i utbildningen: Förslag 
till innehåll och när i utbildningen ska 
de ges? 

• Studentrepresentanterna tar med sig 
frågan om lika villkor ur ett 
studentperspektiv, inklusive en fråga om 
kårens likavillkorsenkät, som tidigare 
genomförts varannat år, kommer att 
genomföras även fortsättningsvis.  

• Malin Brundin presenterar ett förslag till 
en modell för en enklare kursvärdering. 
Studentkåren får i uppdrag att ta med 
sig förslaget för synpunkter inför senare 
återkoppling till UN. 

• Kåren lämnar en synpunkt att det är 
viktigt att studenterna får återkoppling 
på hur deras synpunkter beaktats i 
tidigare kursvärderingar.  

105 Rapport från RIU Kristina Lämås informerar från Rådet för 
internationalisering av utbildningarna.  

Ordförande i RIU har ett önskemål att besöka 
alla programråd under hösten.  

106 Kvalitetssystemet –  

• Programanalys och kollegial 
extern granskning 

• Erfarenhetsutbyte om 
programdialoger 

Henna Harinen och ordförande presenterar 
ärendet. 

• I programanalyser ska analys av resultat 
och åtgärder baserade på 
kurs/programvärderingar och den 
kollegiala granskningen ingå.  

• En påminnelse om att kollegiala 
granskningen ska från och med i år 
utföras av en extern granskare, från ett 
annat lärosäte, och ska inte bara omfatta 
enskilda områden utan programmet ska 
granskas även som en helhet.  

• Kommande kvalitetsdialoger med 
ledningen kommer att ske tidigare 
under året nästa vår. Det är bra att 
programanalyserna inte fastställs för 
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tidigt under föregående år så de utgör 
ett aktuellt underlag för dialogerna.   

107 Inför kommunikationsenhetens besök 
hos USR 

Ordförande presenterar ärendet. 

Nämnden diskuterar i grupper om vilka 
utvecklingsmöjligheter de ser gällande 
universitetets hemsida.  

108 Etikråd och personuppgiftshantering i 
studentarbeten 

Nämnden diskuterar hur etikfrågor i 
examensarbeten hanteras på olika program.  

109 Sommarringning Ärendet bordläggs.  

110 CANVAS  Anna Fahlgren informerar hur CANVAS-
projektet fortskrider.  

111 Alumnenkät Ordförande informerar att som det verkar just 
nu att SCB kommer at genomföra enkäten i höst.  

112 Gemensamma T1-dagen  Ordförande presenterar ärendet. 

Nämnden diskuterar olika förslag till ny tema för 
den gemensamma dagen för nya 
programstudenter.  

Nämnden beslutar att fortsätta med tema 
”bemötande inom arbetsgrupper” och uppdrar 
till enheten Professionell utveckling att ta fram 
ett förslag till en IPL-dag med detta tema.  

113 Erfarenhetsutbyte med 
Lärarhögskolan ang UKÄ-
utvärderingar 

Helena Antonsson berättar att arbetsgruppen 
som förbereder inför UKÄ-granskning av 
sjuksköterskeutbildningen träffat 
lärarhögskolan, som tidigare genomgått en 
UKÄ- granskning enligt det nya 
kvalitetsssytemet, och fått ta del av deras 
erfarenheter. 

114 Förutsättningar för studentfackligt 
arbete  

Ordförande påminner om det beslut som tagits 
på FN 2002 om hur studentrepresentation ska 
underlättas på våra utbildningar.  

115 Övriga frågor  • Medicinska fakultetens 
Internationaliseringskommitté utlyser 
internationaliseringsmedel för hösten 
2020. Ansökan ska göras senast 18 
oktober. 

• Det finns möjlighet att äska medel för 
innevarande år som avser 
investeringar/upprustningar inom 
grundutbildning och som skulle stärka 
förutsättningarna för en hög kvalitet 
inom dessa. Förutsättningen vid 
eventuellt tillstyrkan från FN är 
attinköp/upphandel ska ha minst 
påbörjats och företrädesvis avslutats 
innan årsskiftet. Äskandena ska vara 
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senast den 22 september Henna 
Harinen tillhanda.  

116 Äskande om medel för upprustning av 
utrustning eller motsvarande inom 
grundutbildning 

Utbildningsstrategiska nämnden beslutar att 
tillstyrka biomedicinska analytikerprogrammets 
äskande om medel för uppdatering av laborativ 
utrustning inom grundutbildning, omfattande 
464 000 kr, enligt bilaga. Inköp/upphandel ska 
ha minst påbörjats och företrädesvis avslutats 
innan årsskiftet. Finansiering sker ur fakultetens 
myndighetskapital.  

Ärendet skickas till fakultetsnämnden för beslut.  


